GLOKOKS
Bytom,

Uczestnicy
postepowania przetargowego
Dotyczy:

postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert pn. Serwis wciagnikow i dzwigow
dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek w latach 2018 nrsprawy PRZZ/1463.

Dziatajqc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEjGLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o. Zamawiajqcy, w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie konkursu ofert
pn. Serwis wcia.gnikow i dzwigow dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch
Bobrek w latach 2018, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, oraz dokonuje modyfikacji tresci
zapisow SIWZ w zakresie okreslonym w dalszej czesci niniejszego pisma.

Pytanie nr 1:
Punkt V.3 - rnaja^c na uwadze wymogi prawne dotyczqce obstugi i konserwacji oraz napraw
i modernizacji urz^dzeri transportu bliskiego, prosimy o wykreslenie powyzszego zapisu lub wstawienie
wymogu posiadania przez Wykonawcy wymaganych uprawnieh nadawanych przez Urz^d Dozoru
Technicznego do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem postepowania przetargowego. Wymog
Zamawiaja,cego, majqc na uwadze brak okreslenia producentow urzqdzeh wchodza^cych w zakres
wiekszosci zadah jest nieuzasadniony. Nadto pragniemy zauwazyc, iz w pkt V.J.10 zal^cznika nr 1 do
SIWZ Zamawiajqcy przywoluje prawidfowo brzmiqce wymogi dotycza,ce posiadanych kwalifikacji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje modyfikacji nast^pujqcych zapisow SIWZ
1)

czesci V SIWZ pkt 3, ktory otrzymuje brzmienie:
O zamowienie mogq ubiegac si^ Wykonawcy, ktorzy speJniaja, warunki dotyczqce:
3. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziaialnosci lub czynnosci tj. do swiadczenia
uslug serwisowych maszyn/urz^dzen bed^cych przedmiotem postepowania,

2)

czesci VII SIWZ pkt 2, ktory otrzymuje brzmienie:
2. Kserokopie zaswiadczeh kwalifikacyjnych DDT uprawniaj^ce do zajmowania si§ konserwacj^
urza.dzeh dzwignicowych (suwnic, zurawi, wycia.gow towarowo osobowych, wcia,garek,
wcia.gnikow, itp.).

3)

usuwa zat^cznik nr 3 do SIWZ

Pytanie nr 2:
Zata^cznik nr 2, pkt 6 tabeli formularza ofertowego - zwracamy sie_ z prosbq o rozbudowanie formularza
i stawk§ ryczaitowq roboczogodziny pracy serwisu w dni powszednie (od poniedzialku do piqtku) oraz
w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele i swi^ta). Wnioskowana modyfikacja umozliwi
prawidtowe skalkulowanie oferty, uwzgledniajqce wymogi Kodeksu Pracy zwiqzane z wynagrodzeniem
pracownikow za prac§ w dni wolne od pracy.
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Odpowiedz
Zamawiaja.cy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

W oparciu o § 21 Regulaminu udzielania zamowieri w WEjGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiajacy dokonuje przesuniecia terminu sktadania i otwarcia ofert:
>
oferte nalezy ztozyc do dnia
18.04.2018 r. do godziny 08:45
>
otwarcie ofert odbedzie slew dniu
18.04.2018 r. o godzinie 09:00
Jednoczesnie informujemy, ze miejsce skladania i otwarcia ofert nie ulegajq zmianie.
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